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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  ๑๑๗/๒๕๕๙) 

เร่ือง  ชื่อปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา   
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการให้การศึกษา  ส่งเสริม  ประยุกต์  พัฒนาวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒)  (๑๒)  และมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุม   
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  ๑๑๗/๒๕๕๙)  เร่ือง  
ชื่อปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทดุษฎีบัณฑิต”  

     ใช้อักษรย่อ  “จ.พช.ด.”   
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Rural  Development  

     Management”  ใช้อักษรย่อ  “D.R.D.M.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต”  

     ใช้อักษรย่อ  “จ.พช.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Rural  Development  

     Management”  ใช้อักษรย่อ  “M.R.D.M.” 
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   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “การจัดการการพัฒนาชนบทบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  
     “จ.พช.บ.” 

    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Rural  Development  
     Management”  ใช้อักษรย่อ  “B.R.D.M.” 

  ๓.๒ สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “D.Acc.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “M.Acc.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Accountancy”  ใช้อักษรย่อ  

     “B.Acc.” 
  ๓.๓ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต”   

     ใช้อักษรย่อ  “ผ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Urban  and  Regional  Planning”  

     ใช้อักษรย่อ  “D.U.R.P.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”   

     ใช้อักษรย่อ  “ผ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Urban  and  Regional  Planning”  

     ใช้อักษรย่อ  “M.U.R.P.” 
  ๓.๔ สาขาวิชาการออกแบบ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “การออกแบบดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

     “อบ.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “D.Des.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “การออกแบบมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อบ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “M.Des.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “การออกแบบบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อบ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Design”  ใช้อักษรย่อ  “B.Des.” 
  ๓.๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “D.Agr.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “M.Agr.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เกษตรศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กษ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Agriculture”  ใช้อักษรย่อ  “B.Agr.” 
  ๓.๖ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

     “ดศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “D.Mus.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ดศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “M.Mus.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ดศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Music”  ใช้อักษรย่อ  “B.Mus.” 
  ๓.๗ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Dentistry”  ใช้อักษรย่อ  “D.Dent.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
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   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Dental  Surgery”  ใช้อักษรย่อ  

     “D.D.S.” 
  ๓.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหน่ึงชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Technology”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Tech.” 
  ๓.๙ สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.D.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.M.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Laws”  ใช้อักษรย่อ  “LL.B.” 
  ๓.๑๐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.B.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.B.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Business  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.B.A.” 
  ๓.๑๑ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “พย.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Nursing  Science”  ใช้อักษรย่อ   
     “D.N.S.” 

    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “พย.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Nursing  Science”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.N.S.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Nursing  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.N.S.” 
  ๓.๑๒ สาขาวิชาแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Medicine”  ใช้อักษรย่อ  “M.D.” 
  ๓.๑๓ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Pharmacy”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Pharm.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เภสัชศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Pharmacy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Pharm.D.” 
  ๓.๑๔ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Arts”  ใช้อกัษรย่อ  “D.A.” 
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    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Arts”  ใช้อักษรย่อ  “M.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Arts”  ใช้อักษรย่อ  “B.A.” 
  ๓.๑๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.P.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.P.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “รป.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Public  Administration”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.P.A.” 
  ๓.๑๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มีปริญญาสามชั้น   

คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “D.Sc.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “M.Sc.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Science”  ใช้อักษรย่อ  “B.Sc.” 
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  ๓.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “วศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Eng.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาองักฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “วศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Eng.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Engineering”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Eng.” 
  ๓.๑๘ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศป.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.F.A.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ศป.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.F.A.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.F.A.” 
  ๓.๑๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ด.” 
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    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “Ed.D.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “M.Ed.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Education”  ใช้อักษรย่อ  “B.Ed.” 
  ๓.๒๐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Econ.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ  

     “M.Econ.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Economics”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.Econ.” 
  ๓.๒๑ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สถ.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   

     “D.Arch.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สถ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.Arch.” 
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   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   
     “สถ.บ.” 

    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Architecture”  ใช้อักษรย่อ   
     “B.Arch.” 

  ๓.๒๒ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สพ.ด.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “สพ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Veterinary  Medicine”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.V.M.” 
  ๓.๒๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ส.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “Dr.P.H.” 
    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ   

     “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “ส.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “M.P.H.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Public  Health”  ใช้อักษรย่อ   

     “B.P.H.” 
  ๓.๒๔ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาเอก เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สท.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “D.I.S.” 
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    และ เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Doctor  of  Philosophy”  ใช้อักษรย่อ  “Ph.D.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ   

     “สท.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Master  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “M.I.S.” 
   (๓) ปริญญาตรี เรียกว่า  “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “สท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Bachelor  of  Information  Science”   

     ใช้อักษรย่อ  “B.I.S.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกน้ันไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาและอักษรย่อ

ปริญญาด้วย 
ข้อ ๔ หลักสูตรชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาตามข้อ  ๓  อาจให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของ

หลักสูตรปริญญาตรีได้  โดยชื่อปริญญา  ให้ใช้ชื่อว่า  “อนุปริญญา”  ใช้อักษรย่อ  “อ.”  ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า  “Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย 

ข้อ ๕ ให้กําหนดประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  ใช้อักษรย่อ  

“ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  “Higher  Graduate  Diploma  
in  Clinical  Medical  Sciences”  ใช้อักษรย่อ  “Higher  Grad.  Dip.  CMS”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  
ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

   (๑) กุมารเวชศาสตร์  (Pediatrics) 
   (๒) จักษุวิทยา  (Ophthalmology) 
   (๓) จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 
   (๔) พยาธิวิทยากายวิภาค  (Anatomical  Pathology) 
   (๕) รังสีวิทยา  (Radiology) 
   (๖) วิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
   (๗) เวชศาสตร์ครอบครัว  (Family  Medicine) 
   (๘) เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency  Medicine) 
   (๙) เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation) 
   (๑๐) ศัลยศาสตร์  (Surgery) 
   (๑๑) สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  (Obstetrics  and  Gynaecology) 
   (๑๒) โสต  ศอ  นาสิกวิทยา  (Otorhinolaryngology) 
   (๑๓) ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedics) 
   (๑๔) อายุรศาสตร์  (Medicine) 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

  ๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใช้อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  
“Higher  Graduate  Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Higher  Grad.  Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  
ในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ทันตกรรมสําหรับเด็ก  (Pediatric  Dentistry) 
   (๒) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (Oral  and  Maxillofacial  Surgery) 
  ๕.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต”  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  

“Graduate  Diploma”  ใช้อักษรย่อ  “Grad.  Dip.”  แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย  ในสาขาวิชาเภสัชบําบัด  
(Pharmacotherapy) 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศน้ี  
หรือจําเป็นต้องตีความประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 


